
  
 

        

 21-תחרות בינלאומית פתוחה בשחמט של המכביה ה
 

 , שתיערך21 -הנך מוזמן/ת להשתתף בתחרות השחמט הבינלאומית הפתוחה של המכביה  ה
  .2022ליולי   22עד  13, בין התאריכים ,  ירושלים 6, שדרות וולפסון  רמאדהבמלון 

 סיבובים.  9 -שוויצרית ב     :פרטי התחרות 
 שניות למסע )שיטת פישר(.  30קצב מסעים: שעה וחצי לכל שחקן +     
 התחרות תחושב למד כושר בינלאומי וישראלי.    

 .2022כל השחקנים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי  בר תוקף של איגוד השחמט לשנת  
 ש"ח דמי דירוג. 90ם להוסיף שחקנים ישראלים שאינם בעלי כרטיס שחמט בתוקף עליה

 results.com/tnr617466.aspx?lan=1-https://chess הגרלות ותוצאות יפורסמו בקישור: 
 

   :מועדי הסיבובים 
  

 18.7- 5סיבוב  17.7- 4סיבוב  15.7 - 3סיבוב  14.7 - 2סיבוב  13.7 - 1סיבוב 

 15:00-19:00יום ב':  15:00-19:00יום א'  10:00-14:00יום ו':  10:00-14:00יום ה'   15:00-19:00יום ד' 

 19.7 - 6סיבוב 

 15:00-19:00יום ג': 
 

 20.7 -7סיבוב 
 

 15:00-19:00יום ד': 

 21.7   - 8סיבוב 

 15:00-19:00יום ה' 

 22.7 - 9סיבוב 

 10:00-14:00יום ו': 

 

                              
 . 14:30בשעה   13/7יום ד'  -הגרלה ופתיחת התחרות  

 מתקיים הטכס הרשמי של המכביה  14/7שימו לב ביום ה' 
 .)נוכחות חובה בטכס( 14:30בשעה   7/ 22טכס הסיום יערך ביום ו' 

 
 .)פרטים במקום( תתקיים תחרות בזק  בינלאומית  20:00בשעה  16/7ביום שבת 

 
 במכביה. במדליות ופרסים כמקובל יזכו  מצטיינים :  פרסים 

משחקים   2. 3און  קאט. שיטת "בוכהולץ" 3. שיטת בוכהולץ 2. מספר הנקודות 1   -שוויון נקודות יוכרע על פי 
 בזק. 

 
 שחמטאים/ות עם מד כושר בינלאומי.   :זכאים להשתתף

 )הנהלת התחרות תאשר השתתפות של מספר שחקנים ללא מד כושר בינלאומי(.       
 

סקרית תמונת וגם על השחקנים חובה לשלוח במאי  באתר השחמט למכביה,  15-העד     :הרשמה 
 jeruchess@gmail.com  .פספורט לתגים לדוא"ל 

 /http://www.maccabiahchess.co.il:       אתר המכביה
 

 :    דמי השתתפות 
 

הרשמה ותשלום דרך האתר שליו שחמט בלבד  
 21/all-https://www.slavchess.com/il/catalog/maccabiah 

 ₪    100   2400ל 2300בעלי מד כושר בין לאומי בין  
 ₪ 150     2300 -  2201בעלי מד כושר בינלאומי               
 ₪ 200     2200 -  2001שר בינלאומי  בעלי מד כו             
 ₪   250)וללא מד כושר בינלאומי(   2000בעלי מד כושר בינלאומי עד             

 .₪15.5.22 להרשמה לאחר ה 50תוספת תשלום של             
 

 פטורים מתשלום .  2400רבי אמנים, אמנים בינלאומיים ובעלי מד כושר מעל 

https://chess-results.com/tnr617466.aspx?lan=1
mailto:jeruchess@gmail.com
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https://www.slavchess.com/il/catalog/maccabiah-21/all


  
 

        

 jeruchess@gmail.com . לאלון כהן . לפרטים בדוא"ל 0522688666 –בטלפוןלפרטים 
אין ההזמנה ללא  ך האתר שליו שחמט .לינה במלון דרעבור הישראליים בלבד, ניתן להזמין מקומות   לינה:

על השחקנים הזרים להזמין מקומות לינה דרך המכבי של אותה  בל. תשלום. שימו לב מספר הלינות מוג
 מדינה. 

 אין לינה ביום שישי ערב ויום שבת , ההזמנה לימים אלו בתוספת תשלום. 
 

ניתן לרכוש  מערכת ביגוד )חליפת אימון )טרנינג( + חולצת פולו דרייפיט+מכנס קצר מחוייט    תלבושת מכביה:
הכמות מוגבלת  ש"ח(   80ש"ח סבסוד של  480. )עלות הסט 400 ₪+ גרביים + תיק גב( תמורת   Tחולצות  2

 .וכל הקודם זוכה
 
 

 בהתאם לנסיבות.  הנהלת התחרות מותירה לעצמה את הזכות לערוך שינויים בפרטים דלעיל
 

 בברכת המכבים
 

 משה שלו 
 מנהל ראשי תחרויות שחמט 

  21ה   –המכביה 
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